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RESUMO 

 

Klaver SG. Defeitos genético-moleculares e aspectos clínicos de pacientes com síndrome 
de hiper igm autossômica. [tese (Mestrado em Imunologia)]. São Paulo (Brasil): Instituto de 
Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo; 2011. 

 

A síndrome de HIGM é uma imunodeficiência rara, caracterizada por níveis séricos normais 

ou elevados de IgM associados com baixos níveis de IgG, IgA e IgE. Neste estudo 

investigamos pacientes com HIGM autossômico recessivo. Selecionamos 15 pacientes com 

diagnóstico clínico sugestivo de AR-HIGM, 10 do sexo feminino, 05 do sexo masculino, onde 

onze são brasileiros, um é francês e três são turcos, com idades que variam de 2 a 40 anos. 

Todos os pacientes apresentam infecções recorrentes: 100% pneumonias, 80% otites 

médias agudas, 53% sinusites, 46% amigdalites, 40% diarréias  26% infecções urinárias, 

20% estomatites, uma apresentou micobacteriose cutânea. Em 20% dos pacientes houve 

infecções por patógenos oportunistas (Mycobacterium marinum, Toxoplasma gondii, 

Varicela-zoster, Pseudomonas aeroginosa, levedura e Mycobacte-rium tuberculosis). No 

momento do diagnóstico a média da concentração plasmática da IgG foi de 107,95 mg/dL 

(mínimo não detectado e máximo de 470), IgA foi 18,81 mg/dL (mínimo não detectado e 

máximo de 39) e a IgM foi 487,51 mg/dL (mínima de 34,1 e máxima de 1025). Pacientes do 

sexo masculino foram triados para deficiência do ligante do CD40. Investigamos também a 

porcentagem de células CD3+CD4+, CD3+ CD8+ e CD19+CD40+ nos 11 pacientes brasileiros, 

por citometria de fluxo. Esta é uma técnica de triagem para deficiência de CD40, onde 

conseguimos identificar dois dos 15 pacientes estudados com expressão relativamente 

baixa da molécula CD40. Para realizar o diagnóstico genético nos pacientes brasileiros, 

verificamos a expressão dos genes AICDA, UNG e CD40 por Real Time-PCR e RT-PCR, e 

confirmamos estes dados com sequenciamento genético. Como resultado do 

sequenciamento, encontramos dois tipos de mutações em 4 pacientes não consanguíneos. 

No gene AICDA encontramos as seguintes mutações: Pacientes EJ e GF, mutação 

missense na base 260 do cDNA, substituição essa que acarreta na mudança de um 

aminoácido (c.260G>C; p. Cys87Ser). Pacientes DA e RC apresentam defeito de splice, 

acarretando na deleção total do exon 4 do gene AICDA 

(c.426_543delGATTATTTTTACTGCTGGAATACTTTTGTAGAAAACCACGAAAGAACTTTCA

AAGCCTGGGAAGGGCTGCATGAAAATTCAGTTCGTCTCTCCAGACAGCTTCGGCGCATCC

TTTT). Os pacientes estrangeiros foram previamente estudados para os genes AICDA, UNG 

e CD40, e nenhuma alteração foi encontrada. Neste caso, estudamos o gene INO80, e 

encontramos nos exons 04 (g.24012 G>A) e 26 (g.99976 G>T) do gene INO80, duas 

mutações missense em heterozigose no DNAg do paciente OD. Uma vez que estes defeitos 

genético-moleculares resultam em características clínicas similares, o estudo molecular e 

genético é importante para a realização do diagnóstico diferencial, estratégia terapêutica e 

prognóstico dos casos. Por sua vez, o avanço do conhecimento sobre a fisiopatologia deste 

grupo de doenças permitiu redefinir a classificação e o entendimento de novos mecanismos 

imunopatológicos em humanos, além de identificar um novo grupo de patógenos 

causadores de morbidade em tais pacientes, como por exemplo, micobactérias.  

 

Palavras-chave: Hiper IgM Autossômica. Imunodeficiência primária. AICDA. UNG. 
Molécula CD40. INO80.  
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ABSTRACT 

 

Klaver SG. Molecular-genetic defects and clinical spectrum of autosomal hyper IgM 
syndrome in Brazilian patients. [Masters thesis (Immunology)]. São Paulo (Brazil): Instituto 
de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo; 2011. 

 

HIGM syndrome is a rare immunodeficiency characterized by high or normal levels of serum 

IgM associated with low levels of IgG, IgA and IgE. In this study we investigated AR-HIGM 

cases. We selected 15 patients with clinical diagnosis suggestive of AR-HIGM, 10 females, 

05 males, where 11 are Brazilian, one is French and three are Turkish, with ages ranging 

from 2 to 40 years. All patients had recurrent infections: 100% pneumonia, 80% acute otitis 

media, 53% sinusitis, 46% tonsillitis, 40% recurrent diarrhea, 26% urinary tract infections, 

20% stomatitis, and one patient presented a cutaneous mycobacteriosis. 20% of the patients 

had opportunistic infections: Mycobacterium marinum, Toxoplasma gondii, varicella-zoster 

virus, Pseudomonas aeruginosa, fungus, and Mycobacterium tuberculosis. At diagnosis, the 

mean plasma concentration of IgG was 107.95 mg / dL (minimum not detected and 

maximum of 470), IgA was 18.81 mg / dL (minimum not detected and maximum of 39) and 

IgM was 487 mg/dL (34.1 Minimum and maximum of 1025). Male patients were screened for 

CD40 ligand deficiency. We also examined the percentage of CD3+ CD4+, CD3+ CD8+ and 

CD19+ CD40+ patients in 11 Brazilian patients by flow cytometry. This is a technique for 

screening for CD40 deficiency, where we could identify two out of 15 patients with a relatively 

low percentage of the CD40 molecule. To perform the genetic diagnosis in Brazilian patients, 

we investigated gene expression of AICDA, UNG and CD40 genes by Real Time-PCR and 

RT-PCR, and confirmed these data with genome sequencing. As a result, we found two 

types of mutations in 4 diferent patients with no consanguinity. We found in AICDA gene the 

following mutations: Patients EJ and GF missense mutation in base 260 in cDNA, which 

results in a change of aminoacid (c.260G> C; Cys87Ser p.). Patients DA and RC showed a 

splice defect, resulting in a complete deletion of exon 4 in AICDA gene (c.426_543delGATT 

ATTTTTACTGCTGGAATACTTTTGTAGAAAACCACGAAAGAACTTTCAAAGCCTGGGAAGG

GCTGCATGAAAATTCAGTTCGTCTCTCCAGACAGCTTCGGCGCATCCTTTT). All other 

patients were sequenced for AICDA, UNG and CD40 genes, and no changes were found. In 

this case, we studied the INO80 gene, and we found in exons 04 (g.24012 G> A) and 26 

(g.99976 G> T) INO80 gene, two heterozygous missense mutations in DNAg of patient OD. 

Since these molecular genetic defects result in similar clinical features, molecular and 

genetic studies are important for the differential diagnosis, therapeutic strategy and 

prognosis of the cases. In turn, the advancement of knowledge about the pathophysiology of 

this disease group, allowed to redefine the classification of new immunopathological 

mechanisms in humans and identify a new group of pathogens causing morbidity in these 

patients, such as mycobacteria. 

 

Keywords: Autosomal Hyper IgM Syndrome. Primary Immunodeficiency. AICDA. 
UNG. Molecule CD40. INO80.  
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1. INTRODUÇÃO 

 
1.1. Imunidade humoral dependente de linfócitos T  

 

Após seu amadurecimento na medula óssea, os linfócitos B virgens, migram 

para os órgãos linfóides periféricos, onde produzem anticorpos de diferentes classes 

de forma timo-dependente (TD) ou timo-independente (TI) (Liu et al., 1989; Berek et 

al., 1991; Kuppers et al., 1993; Rajewsky et al., 1996; Jabara et al., 2001). 

A interação CD40-CD40L auxilia a expansão clonal dos linfócitos B, inibindo 

sua apoptose nos centros germinativos (Holder et al., 1992; Stavnezer, 1996; 

Snapper et al., 1997), aumentando a expressão das moléculas de adesão (Barret et 

al., 1991; Stout e Suttles, 1996) e de moléculas co-estimuladoras CD80 (B7-1) e 

CD86 (B7-2).  

Quando os linfócitos T auxiliares CD4+ ativados se ligam aos linfócitos B, a 

interação CD40L-CD40 induz a associação de proteínas citosólicas denominadas 

fatores associados ao receptor de TNF (TRAFs), ao domínio citoplasmático do CD40 

(Hu et al., 1994). Os TRAFs recrutados para o CD40 iniciam cascatas enzimáticas 

que resultam na translocação do fator nuclear κB (NF-κB) para o núcleo do linfócito 

B. O NF-κB está presente no citoplasma do linfócito associado aos inibidores do κB 

(IκBs), que bloqueiam a entrada do NF-κB no núcleo. Após a ativação celular ocorre 

a fosforilação dos IκBs, por um complexo enzimático conhecido como IκB cinases 

(IKK), que possui uma subunidade reguladora conhecida como inibidor do κB cinase 

γ (IKK- γ) ou modulador essencial do fator nuclear κB (NEMO) (Israel et al., 2000).  

Em seguida ocorre a ubiquitinação dos IκBs e consequente degradação desses 

inibidores no proteassomo, permitindo a translocação do NF-κB para o núcleo do 

linfócito B (Berberich et al., 1994; Ghosh et al., 1994; Maniatis et al., 1999). Esses 

eventos resultam na ativação dos linfócitos B, que se proliferam e formam os centros 

germinativos (GC). Nesta região as células B sofrem “Switch” de classes (CSR) onde 

múltiplos genes da região variável (V) recombinam-se com os seguimentos J e D; e 

hipermutações somáticas (SHM), que correspondem a mutações pontuais ao longo 

de toda região variável da cadeia leve e pesada de imunoglobulinas (Durandy et al., 

2005).  
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Nas respostas primárias de anticorpos os produtos codificados pelos 

segmentos VDJ, são reunidos à cadeia pesada μ, codificada pelo segmento Cμ, 

para a síntese da IgM. O segmento Cμ é ativado por um promotor localizado após os 

segmentos VDJ, denominado Eμ. Durante a troca de classe de imunoglobulinas, o 

segmento Cμ e o Cδ são deletados e o linfócito B passa a expressar diferentes 

segmentos (Cγ, Cα ou Cε) que codificam regiões constantes das cadeias pesadas 

das imunoglobulinas IgG, IgA ou IgE, respectivamente (Honjo et al., 2000; Manis et 

al., 2002). Cada segmento constante é precedido por sequências de DNA 

especializadas, denominadas regiões de “switch” (S). Após a ativação do linfócito B 

pela interação CD40-CD40L e por citocinas, a sequência de DNA localizada entre 

duas diferentes regiões S é deletada e os segmentos VDJ são justapostos a um dos 

diferentes genes C (Rothman et al., 1989; Stavnezer, 2000) efetivando a troca de 

classe da imunoglobulina. Ao final deste processo, é produzida uma imunoglobulina 

com diferente região constante da cadeia pesada, porém com os mesmos 

segmentos VDJ. SHM introduz mutações missense e muito raramente deleções ou 

inserções dentro das regiões V das imunoglobulinas, levando a expressão de BCR 

com alta afinidade pelos antígenos. O processo de SHM ocorre também em três 

etapas; com início da transcrição do DNA alvo seguido de clivagem do DNA e reparo 

do DNA que sofreu SHM (FIGURA 1) (Durandy et al., 2005). 

Durante a CSR e SHM as enzimas Citidina desaminase induzida por ativação 

(AID) e a Uracil-DNA Glycosylase (UNG) são cruciais para a realização destes 

processos (Cunninghan-Rundles e Ponda, 2005). Embora seja desconhecido o 

processo através do qual a AID e a UNG medeiam CSR e SHM (Durandy et al., 

2005), defeitos na síntese destas proteínas trazem prejuízo para a CSR e SHM 

(Revy et al., 2000). A expressão da AID é limitada aos centros germinativos, e induz 

a ativação das células B in vitro na presença de LPS ou CD40L solúvel em 

combinação com a interleucina 4 (IL-4) (Revy et al., 2000). Embora o mecanismo de 

CSR e mutações somáticas não sejam bem compreendidos (Revy et al., 2000), 

eventuais falhas no CSR em células B deficientes de AID e de UNG parecem ocorrer 

antes da clivagem da região S (Imai et al., 2003b). 
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FIGURA 1. Troca de classe das Imunoglobulinas. (A) Nas respostas primárias de 
linfócitos B os produtos codificados pelos segmentos gênicos VDJ são ligados ao 
gene Cμ para que ocorra a síntese da IgM. A transcrição desta região inicia-se 
após ativação do promotor denominado Eμ. Após a ativação do linfócito B o DNA 
entre duas diferentes regiões S é deletado e os segmentos VDJ são justapostos 
com um dos diferentes gene C. Este evento de recombinação é mediado pela AID 
e pela UNG. Ao final deste processo uma imunoglobulina com diferente região 
constante da cadeia pesada, porém com os mesmos segmentos VDJ é produzida.  
O papel da AID e da UNG na troca de classe de imunoglobulina está representado 
ao final da figura. C, citosina, G, guanina, U, uracila; AID, Citidina desaminase 
induzida pela ativação; UNG, Uracil-DNA glicosilase; Regiões S, regiões de 
“switch” (S) 

Fonte: Adaptado de Edry e Melamed 2007; Notarangelo et al., 2006. 

V     D   J                Eμ        Sμ   Cμ Cδ              Cγ3               Cγ1                Cγ2b             Cγ2a              Cε        Sα      Cα                      3`RR
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A importância da interação CD40-CD40L para a troca de classe de 

imunoglobulina foi definitivamente determinada, quando estudiosos demonstraram 

que mutações no gene CD40L (CD40LG) são responsáveis por falhas na troca de 

classe do isótipo de IgM para os demais isótipos IgG, IgA e IgE (Aruffo et al., 1993; 

Korthauer et al., 1993; Di Santo et al., 1993; Allen et al., 1993; Fuleihan et al., 1993). 

A troca de classe das imunoglobulinas também pode ocorrer na ausência da 

interação CD40L-CD40 e de centro germinativo. Quantidades significativas de IgA e 

IgE estão presentes no soro de alguns pacientes deficientes de CD40L, AID, UNG e 

CD40 (Life et al., 1994) e alguns mecanismos que geram a troca de classes T 

independentes já foram determinados. Glicoproteínas virais e polissacarídeos 

bacterianos podem estimular os linfócitos B a produzirem IgG e IgA na ausência de 

CD40L (Mond et al., 1995; Vos et al., 2000; Szomolanyi et al., 2001).  

 Na zona marginal (MZ) do baço ou na lâmina própria intestinal, o estimulador 

do linfócito B (BlyS), expresso na superfície dos linfócitos B e o fator de ativação de 

célula B (BAFF), expresso na superfície das células dendríticas ativadas, interagem, 

resultando na troca de classe de anticorpos T-independentes (Litinskiy et al., 2002).  

 A proteína ligante do C4b (C4PB), um componente regulatório da via clássica 

do complemento, pode ligar-se diretamente ao domínio extracelular do CD40 nos 

linfócitos B humanos num sítio que difere do CD40L (Brodeur et al., 2003) e induzir a 

proliferação dos linfócitos B, a expressão das moléculas co-estimulatórias B7 e em 

sinergismo com a IL-4 induzir a troca de classe de IgM para IgE. Além disso, foi 

demonstrado que o C4PB colocaliza-se com os linfócitos B nas amígdalas humanas. 

Estes dados são muito interessantes, pois sugerem uma nova interface entre o 

sistema complemento e ativação dos linfócitos B.  

 

1.2.  Imunodeficiências primárias 

 

As imunodeficiências são o resultado da ausência e/ou deficiência de 

moléculas e/ou células que compõem o sistema imune, podendo envolver elementos 

da imunidade inata como os fagócitos mononucleares, polimorfonucleares, células 

NK e proteínas do sistema complemento, ou da imunidade específica, como os 

linfócitos T e B. 
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Quanto a sua origem, as imunodeficiências podem ser classificadas em 

congênitas ou primárias e adquiridas ou secundárias (Rosen et al., 1995), podendo 

levar ao surgimento de infecções e, com menos frequência, desenvolvimento de 

tumores, enfermidades autoimunes, alergias e alterações endócrinas e 

neuropsiquiátricas (Mueller e Pizzo, 1995). 

As imunodeficiências primárias são defeitos gênicos que frequentemente se 

manifestam até os sete anos de idade, mas que algumas vezes podem ser 

detectadas somente na vida adulta. A incidência geral estimada do conjunto de 

imunodeficiências primárias é de 1:2000 nascidos vivos (Bonilla et al., 2005).  

A classificação tradicional de IDs é baseada em quatro categorias (linfócito T, 

linfócito B, fagócitos e deficiência do complemento) (Fischer, 2011). Em resumo, 

pacientes com deficiências no linfócito B e complemento têm propensão a ter 

infecções bacterianas extracelulares, e pacientes com defeitos no linfócito T estão 

propensos a infecções bacterianas intracelulares, virais, parasitárias e fúngicas. 

Defeitos no sistema fagocitário levam principalmente a infecções bacterianas ou 

fúngicas em áreas de barreira. Todas as imunodeficiências conhecidas foram 

classificadas de acordo com os componentes do sistema imunológico afetado 

(FIGURA 2). 

O estudo destas imunodeficiências muito contribuiu para a compreensão 

sobre o funcionamento do sistema imunológico. Mais de 120 genes foram 

identificados, cujas anormalidades são responsáveis por mais de 150 diferentes 

tipos de IDP (Hong et al., 1990; Buckley et al., 1992; Iseki e Heiner et al., 1993; 

Conley et al.,1999; Cunninghan-Rundles e Ponda, 2005; Geha et al., 2007), sendo 

observado que as imunodeficiências primárias atingem taxas de 1 para cada 10.000 

a 100.000 nascidos vivos (Rosen et al., 1995; Conley et al., 1999). A complexidade 

da genética, defeitos imunológicos, e as características clínicas das IDP levou a 

necessidade de uma classificação, com o objetivo final de facilitar seu diagnóstico e 

tratamento.  
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A)                                                                    B) 

 

 

FIGURA 2. Classificação das Imunodeficiências de acordo com os componentes do 
Sistema Imunológico. A) Distribuição das doenças de acordo com as classes. 

B) Classificação de acordo com as mutações (IDbases). 1- Defeito na função 
fagocítica; 2- Deficiência na produção de anticorpos; 3- Imunodeficiência 
combinada (linfócito T e linfócito B); 4- Outras imunodeficiências bem definidas; 5-
Deficiência do sistema regulatório; 6-Defeitos no sistema imuno inato 
(receptores e componentes de sinalização); 7- Defeitos da via clássica do 
complemento; 8- Deficiência no sistema de quebra do DNA; 9- Defeitos da via 
alternativa do complemento; 10- Defeitos relacionados a apoptose; 11- Síndrome 
da febre periódica. 

    Fonte: Adaptado de Piirila et al., 2006. 

 

Um estudo realizado pelo grupo latino americano de imunodeficiências 

primárias (LAGID), relatou que dos 3321 pacientes com IDP registrados na América 

Latina, 53,2% estão associadas com deficiência de anticorpos, sendo a deficiência 

de IgA como mais predominante. 22,6% apresentaram outras imunodeficiências 

primárias bem definidas, 9,5% apresentaram imunodeficiência combinada 

(envolvendo células B e T), 8,6% defeitos congênitos, 3,3% alteração do sistema 

imunológico e 2,8% deficiência do complemento (Zelasko et al., 1998; Leiva et al., 

2007; Condino-Neto et al., 2010).  

Já um estudo realizado pelo Departamento de Pediatria da Faculdade de 

Medicina da Universidade de São Paulo (Brasil), mostrou que num período de 15 

anos (1981-1996), 166 casos de doença de imunodeficiência primária (PID) foram 

registrados. As IDP foram diagnosticadas de acordo com critérios da Organização 

Mundial da Saúde e as crianças que foram incluídas no presente estudo passaram 

por um diagnóstico rigoroso de imunodeficiência primária. As seguintes frequências 
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foram observadas: defeitos predominantemente humorais (60,8%), defeitos de 

células T (4,9%), imunodeficiência combinada (9,6%), distúrbios de fagócitos 

(18,7%) e deficiências do complemento (6%).  Deficiência de IgA foi o distúrbio mais 

frequente (60 casos), seguido por hipogamaglobulinemia transitória (14 casos), 

doença granulomatosa crônica (14 casos), e agamaglobulinemia ligada ao X (9 

casos). Sintomas alérgicos ocorreram em 41% dos casos. Durante o período de 

observação, 23 crianças (13,8%) morreram, principalmente de infecções de 

repetição.  (Grumach et al., 1997). 

 

1.3. Síndrome de Hiper IgM 

 

É uma imunodeficiência primária, rara, caracterizada por níveis séricos 

normais ou elevados de IgM associados com baixos níveis séricos de IgG, IgA e IgE. 

Pacientes com HIGM apresentam defeito na troca de isótipo de cadeia pesada das 

imunoglobulinas e defeito na hipermutação somática dos genes, o que resulta num 

defeito na produção de anticorpos com alta afinidade para o antígeno (Berek et al., 

1991; Kuppers et al., 1993; Liu et al., 1989; Rajewsky, 1996; Quartier et al., 2004; 

Lee et al., 2005). Esta pode ser causada por mutações no gene CD40L (Aruffo et al., 

1993; Korthauer et al., 1993; Di Santo et al., 1993; Allen et al., 1993; Fuleihan et al., 

1993), no gene AICDA (Muramatsu et al., 2000; Revy et al., 2000), no gene CD40 

(Ferrari et al., 2001), no gene UNG (Imai et al., 2003), e no gene NEMO (Jain et al., 

2001) e no inibidor do ĸB-α (IĸBα) (Courtois et al., 2003). Porcentagem das 

mutações que acometem os genes causadores de HIGM, descritos na literatura 

estão demonstrados na TABELA 1. 
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TABELA 1 - Porcentagem das mutações que causa defeito nas moléculas envolvidas no 
“Switch” de classes de imunoglobulinas. 

 

Imunodeficiência Primária  

 Mutações 

Missense Nonsense Deleção Inserção 
Sítio de 

Splice 
Outra (%) 

CD40L 
Síndrome de 
Hiper IgM ligada 
ao X (XHIM) 

XL 78 61 40 26 43 2 59,2% 

IKBKG Deficiência no 
NEMO 

XL 28 7 29 17 5 0 20% 

AICDA 
Síndrome de 
Hiper IgM não 
ligada ao X 

AR 51 18 6 1 4 0 18,8% 

CD40 Deficiência na 
molécula CD40 

AR 3 0 0 0 1 0 <1% 

UNG Deficiência na 
enzima UNG  

AR 2 0 2 0 0 0 <1% 

AICDA, Citidina desaminase induzida por ativação; UNG, Uracil-DNA glicosilase;  NEMO, 
modulador essencial do fator nuclear ĸB; XL, ligada ao X; AR, autossômico recessivo. 
Fonte: Extraído de Immunodeficiency mutation databases, 2006.  

 

Esta síndrome foi inicialmente descrita por Burtin e por Rosen e 

colaboradores em 1961, sendo mais comumente observada em indivíduos do sexo 

masculino, na forma de uma herança recessiva ligada ao cromossomo X (Krantman 

et al., 1980; Notarangelo et al., 1991). A ocorrência dessa desordem em pacientes 

do sexo feminino, em irmãos e irmãs afetados sem uma história de doença em 

gerações passadas sugeriu a existência de um padrão de herança autossômica 

(Stiehm e Fudenberg, 1966; Pascual-Salcedo et al., 1983). Pacientes portadores de 

HIGM são propensos a infecções bacterianas do trato respiratório e digestivo, e sua 

incidência estimada em 1/500.000 nascimentos (Durandy et al., 2005). 

 

1.4. Defeitos genético-moleculares 

 

Até o momento foram identificados cinco defeitos moleculares associados à 

HIGM (FIGURA 3). A HIGM1 é uma desordem ligada ao cromossomo X causada por 

mutações no gene que codifica a molécula CD40 ligante (CD154, CD40L ou TNFSF 

5) (Cunninghan-Rundles e Ponda, 2005) sendo observada em 59,2% dos pacientes 

com HIGM (Cooper et al., 2003). A HIGM2 é causada por mutações no gene AICDA 
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e abrange 18,8% dos pacientes (Revy et al., 2000). Menos de 1% dos pacientes 

apresentam mutações no gene TNFRSF5 que codifica a molécula CD40, sendo este 

defeito responsável pela HIGM3, imunológica e clinicamente indistinguível da HIGM1 

(Ferrari et al., 2001). Menos de 1% dos pacientes que possuem defeitos durante o 

CSR sem falhas na SHM são classificados como HIGM4 (Etzzioni e Ochs, 2004). 

Deficiências de UNG têm sido excluídas em todos esses pacientes através do 

sequenciamento genético e também não foram encontradas mutações no gene da 

AID.  Portanto, pode-se sugerir que fatores importantes não definidos, envolvidos no 

processo de CSR, sejam encontrados nos pacientes com HIGM4 (Imai et al., 2003a). 

Na HIGM4 ocorre hiperplasia dos tecidos linfóides sem formação de centro 

germinativo (Lougaris et al., 2005). Os pacientes apresentam infecções piogênicas 

recidivantes, diminuição do número de células B de memória CD27+, níveis normais 

ou elevados de IgM e baixos ou ausentes de IgG, IgA e IgE (Cunninghan-Rundles e 

Ponda, 2005). Estes indivíduos não sofrem infecções oportunistas, indicando que o 

compartimento de células T não é afetado. A hiperplasia dos órgãos linfóides é mais 

frequente na HIGM4 do que na HIGM2. Semelhantes a HIGM2, citopenias são 

encontradas em um quarto dos pacientes. A proliferação das células B ocorre 

normalmente após a ativação com LPS em conjunto com IL-4. Entretanto a CSR in 

vitro para IgE e IgG é defeituosa nos pacientes com HIGM2 (Cunninghan-Rundles e 

Ponda, 2005). Também são observadas nestes pacientes infecções do trato 

intestinal, sepse, linfadenite e osteomelite (Imai et al., 2003a). Defeitos na UNG são 

observados em menos de 5% dos pacientes com HIGM4 (Etzioni e Ochs, 2004). 

Cerca de 1 a 2% dos pacientes com HIGM (Etzioni e Ochs, 2004) apresentam 

uma enfermidade ligada ao X associada à displasia ectodérmica anidrótica, causada 

por mutações missense no gene que codifica o modulador essencial de NF-ĸB 

(NEMO ou IKKG). Sem o NF-ĸB a troca de isótipo de cadeia pesada de 

imunoglobulinas e a ativação das células B ficam prejudicadas. Infecções 

bacterianas recorrentes ocorrem precocemente na infância, infecções oportunistas 

são menos comuns (Simonte e Cunninghan-Rundles, 2003), mas o fenótipo clínico é 

notavelmente heterogêneo. Em alguns pacientes esta falha implica na presença de 

dentes incisivos cônicos e hipodontia, ao passo outros desenvolvem osteopetrose e 

linfoedema. As abrangências das infecções e dos defeitos na produção de 

anticorpos são similarmente diversas. O fato do NF-ĸB ser encontrado no citoplasma 
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de várias células, indica que defeitos nesta molécula podem afetar vários outros 

tecidos (Cunninghan-Rundles e Ponda, 2005). 

 

FIGURA 3. Representação esquemática da interação do CD40 e CD40L e dos defeitos 
moleculares na síndrome de HIGM. Células TCD4+ ativadas expressando o 
CD40L interagem, nos linfonodos, com células B expressando o CD40 e 
secretam interleucinas (IL’s) que são reconhecidas pelos seus respectivos 
receptores (IL-R). Estes sinais ativam a via de sinalização do NFκB e resulta na 
expressão de AID e UNG.  Mutações que afetam a ativação da célula B mediada 
pelo CD40 resultam nas várias formas de HIGM.  MHC II, Complexo principal de 
histocompatibilidade classe II; TCR, Receptor da célula T; CD40L-ID , 
Imunodeficiência ligada ao X causada por defeitos no CD40L; CD40-ID, 
imunodeficiência causada por defeitos no CD40; XL-EDA-ID, imunodeficiência 
ligada ao X associada à displasia ectodérmica; AID-ID, imunodeficiência 
causada por deficiência de AID; UNG-ID, imunodeficiência causada por 
deficiência de UNG. 

 Fonte: Adaptado de Durandy et al., 2006. 

 

Defeitos no gene NFKBIA que codifica IĸBα, um inibidor do NF-ĸB, também 

são responsáveis por outra forma de HIGM, fenotipicamente similar ao observado 

em pacientes com defeitos no NEMO. Esta mutação impede a fosforilação do IĸBα e 

a ativação do NF-ĸB. Diferentemente da deficiência de NF-ĸB, este fenótipo está 

associado a uma deficiência de células T, falta de resposta ao CD3 in vitro e 

ausência de células T de memória (Cunninghan-Rundles e Ponda, 2005). 
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Apesar de não haverem estudos com pacientes com deficiência no complexo 

INO80, sabemos que estes pacientes apresentam um fenótipo clínico de HIGM com 

perfil autossômico recessivo. 

A administração regular de imunoglobulinas endovenosas (400-600 mg / Kg / 

mês) é a mais importante forma de tratamento, reduz significativamente a gravidade 

e a frequência das infecções, e diminui ou normaliza os níveis de IgM, 

particularmente se o tratamento for iniciado precocemente (Levy et al., 1997; 

Tamizawa et al., 2004). O transplante de células tronco hematopoiéticas (HSCT) tem 

sido proposto e aplicado com sucesso nos pacientes com mutações no CD40L 

(Tamizawa et al., 2004).  

Considerando a heterogeneidade clínica e genética dos pacientes portadores 

da HIGM, o estudo molecular e genético é extremamente importante para a 

definição do diagnóstico diferencial, delineamento terapêutico, aconselhamento 

genético e prognóstico dos casos. O diagnóstico molecular, ainda no início da vida 

dos pacientes com HIGM é de fundamental importância para o adequado tratamento 

dos portadores desta síndrome, diminuindo a taxa de mortalidade e melhorando sua 

qualidade de vida (Erdos et al., 2008). Além disso, a identificação de mecanismos 

genético-moleculares defeituosos contribui para o entendimento da resposta imune 

humana e sua suscetibilidade a infecções. 

 

1.5.  Molécula CD40L  

 

 A molécula CD40L é uma glicoproteína de membrana expressa na forma de 

um homotrímero composto por 261 aminoácidos, que atua na indução e ativação 

dos linfócitos T. Ela possui uma cauda citoplasmática curta e uma grande porção 

extracelular, e pertence à família dos receptores TNF. Seu gene possui 05 exons, 

sendo codifica no cromossomo Xq26.3 (Notarangelo et al., 1996). Na porção 

extracelular do CD40L encontra-se a porção homóloga ao TNF que interage como 

receptor. Esta região é parte codificada pelo exon 4 e todo o exon 5, e corresponde 

a região que mais sofre mutações (65%) (Luttges et al., 2004). As células B são 

intrinsecamente normais, visto que elas podem sofrer CSR in vitro sobre ativação 

através de CD40L solúvel e citocinas (Durandy et al., 2005).    
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 Pacientes com deficiência de CD40L são propensos a infecções piogênicas 

(Cunninghan-Rundles e Ponda, 2005) e oportunistas por Pneumocystis carinii, 

Cryptosporidium e Toxoplasma gondii, indicando um defeito na imunidade celular 

que pode ser tratado com transplante de medula óssea (Durandy et al., 2005). Esta 

é uma notável diferença com as síndromes de HIGM causadas pela AID e UNG, que 

são codificadas por dois genes que são seletivamente expressos em células B nos 

centros germinativos. Como essas proteínas especificamente agem na CSR e SHM, 

não afetam a resposta imune celular (Muramatsu et al., 2000; Di Noia e Newburger, 

2002). Mas nos pacientes com mutações na AID ou UNG são observadas infecções 

por bactérias encapsuladas, mas não por patógenos oportunistas (Lougaris et al., 

2005).  

 A maior porcentagem das mutações encontradas na molécula CD40L é 

missense (39,5%) seguidas de mutações nonsense (18,6%), deleções (deleção 

frameshift, 12,8%) e inserções (inserção frameshift,10,5%) (Notarangelo et al., 

1996).  

Recentemente, estudos realizados em pacientes brasileiros deficientes de 

CD40L, realizado em nosso laboratório revelou seis mutações, sendo elas, um 

defeito de splicing levando a deleção do exon 3 (r.345_402del do gene CD40L 

(CD40LG), uma nova substituição missense g.11856 G>C (c.476 G>C, pW140C), 

uma substituição nonsense g.11855 G>A (c.475G>A, p. W140X), e três deleções g. 

3074_3077delTAGA, levando a alteração no processamento do RNA. Também foi 

observada uma redução significativa nos níveis de expressão de CD40L na 

superfície de linfócitos CD3+ e CD4+ dos pacientes. A análise dos linfócitos T por 

microscopia confocal revelou que as células dos homozigotos com expressão 

residual do CD40L em sua superfície também apresentam redução na densidade da 

expressão da molécula CD3, sugerindo a necessidade da integridade molecular do 

CD40L para a expressão normal do CD3. 

 

1.6.  Molécula CD40 

 

O receptor de membrana CD40 foi inicialmente descrito como um antígeno 

expresso em carcinomas de bexiga humana (Koho et al., 1984), mais tarde, foi 

demonstrado que o CD40 era expresso nas células B no inÍcio da diferenciação, 
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parando de ser expresso quando o linfócito B atingia o estagio de células totalmente 

diferenciadas. Inicialmente era considerado um marcador de célula B especifico,  

hoje se sabe que é expresso também em monócitos/macrófagos, células 

dendríticas, células endoteliais, células musculares, fibroblastos e células epiteliais 

(van Kooten et al., 1997; Tan et al., 2002; Hakkarainen et al., 2003). O CD40 é uma 

glicoproteína transmembranica tipo I, composta por 277 aminoácidos e é classificada 

como pertencente à superfamília dos receptores de necrose tumoral (TNF) (van 

Kooten at al., 2000; Schonbeck et al., 2001; Banchereau  et al., 2000). 

Seu gene possui 09 exons e está localizado no cromossomo 20q12 (Lafage-

Pochitaloff et al., 1994).  A deficiência do CD40 leva a uma herança autossômica 

recessiva da HIGM (Ferrari et al., 2001) que é imunológica e  clinicamente 

indistinguível da forma ligada ao X, que é causada por uma mutação no gene 

CD40LG. 

Atualmente, existem 4 mutações descritas no gene CD40, sendo 3 mutações 

missense e 1 defeito de splicing (Kutukculer et al., 2003; Ferrari et al., 2001). 

 

1.7.  Citidina Desaminase Induzida por Ativação (AID) 

 

Há mais de 50 anos atrás Frank MacFarlane Burnet, sem provas 

experimentais formulou a hipótese de que haveria um processo de randomização 

que teria como consequência a alteração e variação da imunoglobulina (Burnet et 

al., 1976). A primeira evidência experimental mostrou de fato que a imunização 

altera a sequência de aminoácido, alterando a cadeia leve da imunoglobulina 

(Weigert et al., 1970; Crews et al., 1981; Selsing et al., 1981) . Meia década depois, 

após o avanço da tecnologia, ficou demonstrado que, além da mutação, ocorrem 

eventos de rearranjo de genes somáticos e assim se começou a pesquisa sobre a 

diversificação do gene da imunoglobulina (Neuberger et al., 2008). 

A AID é um membro da família das RNA-editing desaminases que contêm 

proteínas capazes de criar novos produtos funcionais a partir do RNAm pela 

substituição de bases nitrogenadas (Simpson e Thiemann, 1995). É codificada pelo 

gene AICDA, e aparece como elemento chave controlando os passos requeridos 

para a diferenciação terminal das células B. O gene AICDA contém 198 

aminoácidos, está localizado no cromossomo 12q13 e possui 5 exons e regiões de 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12584544
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11675497
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íntrons adjacentes. Foram identificados 10 tipos de mutações diferentes em genes 

de 18 pacientes em 12 famílias. Essas mutações são substituições de aminoácidos, 

geração de códons de parada e deleção. Em outro grupo de pacientes estudados, a 

maioria desta era homozigota e apontavam mutações dentro do exon 2, 3, 4 ou 5 

(Kasahara et al., 2003). Mutações na sequência codificadora deste gene são 

responsáveis pela síndrome de HIGM2 (Revy et al., 2000) que é uma herança 

autossômica recessiva, contudo, uma forma autossômica dominante tem sido 

observada em alguns pacientes (Kasahara et al., 2003). 

Estruturalmente essa proteína contém uma região ativa de desaminação da 

citidina, sequência conservada em toda a grande família das citidina desaminases 

(Muramatsu et al., 1999). Uma segunda região de sinal de localização nuclear (NLS) 

e outra terceira de sinal de exportação nuclear (NES) são observadas 

respectivamente nas partes N-terminal e C-terminal da molécula (Ito et al., 2004). A 

quarta e última parte da AID é semelhante ao domínio da proteína APOBEC-1. 

Mutações recessivas têm sido encontradas ao longo do gene, incluindo no domínio 

citidina desaminase, região NLS e no domínio semelhante à APOBEC-1.  

Em condições normais, AID é estritamente expressa nas células B que sofrem 

CSR e SHM (Durandy et al., 2005), sendo seletivamente expressa nos centros 

germinativos (Muramatsu et al., 1999). A sequência da AID está relacionada a uma 

proteína conhecida como APOBEC-1 (Polipeptídeo catalítico de editoração do 

mRNA da apoliproteína B, apoliprotein B mRNA editing catalytic polipeptide 1), que 

converte a citosina do mRNA da apoliproteína B em uracila por desaminação e, 

assim, inicialmente se acreditava que a AID atuava como uma citidina desaminase 

de mRNA, embora esta possibilidade ainda exista, evidências atuais sugerem que a 

AID também atua no DNA, desaminando diretamente resíduos de citidina para 

uridina nos genes de imunoglobulinas. A enzima AID pode ligar-se e desaminar o 

DNA de fita simples, mas não o de fita dupla, assim o DNA de fita dupla deve estar 

localmente desenrolado, para que a AID possa atuar, e isso parece ocorrer como 

resultado da transcrição de sequências vizinhas. Fazendo uma analogia com outras 

citidinas desaminases, acredita-se que a AID inicie com ataque nucleofílico no anel 

pirimidina da citidina exposta (Muramatsu et al., 2000; Yu et al., 2004). A 

desaminação da citidina não é suficiente para os processos de CSR e SHM, e 

cofatores são requeridos para a ligação ao domínio N-terminal e C-terminal da AID 

(Durandy et al., 2005). O resíduo de uracila produzido pela AID pode ser o substrato 
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para a enzima de reparo por excisão de base, uracil-DNA glicosilase (UNG), a qual 

remove uma base pirimidina para formar um sítio sem base no DNA. A 

endonuclease 1 (APE1) pode excisar o restante do resíduo introduzindo um corte na 

fita simples de DNA no local do sitio original da citosina. A UNG e a APE1 atuam em 

todas as células para reparar eficientemente as frequentes conversões citosina para 

uracila, e os sítios sem uma base que ocorrem como resultado de danos 

espontâneos ao DNA (Muramatsu et al., 2000; Yu et al., 2004)  

Foi relatado recentemente que a expressão da AID é sensível ao estrogênio, 

em tecidos como mama e ovário (Pauklin et al., 2009). Além disso, a expressão da 

AID tem sido observada em vários tecidos sob condições de estimulação associada 

com transformação celular (Pauklin et al., 2009; Gourzi et al., 2006). A sua 

expressão neste caso é muito menor em relação à expressão nos linfócitos B do 

centro germinativo. A expressão da AID é mutagênica e, portanto, representa uma 

ameaça para a estabilidade genômica. Após ser ativada, a AID é translocada para 

dentro do núcleo, mas especificamente nas regiões S e V dos genes das 

imunoglobulinas (Reynaud et al., 2003). Dados recentes sugerem que o microRNA 

miR-155 tem um papel na inibição da expressão da AID em células B do centro 

germinativo (Teng et al., 2008). Sabe-se que membros da família miR-181 também 

agem na inibição da expressão da AID, no entanto é importante ressaltar que o 

papel do microRNA miR-181 in vivo continua desconhecida (Teng et al., 2008; 

Dorsett et al., 2008; De Yebenes et al., 2008). 

Defeitos em outras moléculas envolvidas na sinalização do CD40, como 

proteína TRAF (Hu et al., 1994) ou na ativação do fator de transcrição nuclear NF-κB 

com a TANK (Cheng e Baltimore, 1996) ou NIK (Malinin et al., 1997) são excluídos 

deste subgrupo de HIGM. Além disso, a ativação através de algum agonista do 

CD40, nos monócitos e células dendríticas é consistentemente observada (Revy et 

al., 1998), sugerindo que o defeito intrínseco nos pacientes com HIGM2 se origina 

nas células B, no evento de sinalização do CD40 ou no mecanismo de CSR (Revy et 

al., 2000).  

Deficiência de AID resulta não apenas em CSR profundamente prejudicada, 

mas também na SHM dos genes das regiões variáveis das imunoglobulinas, 

resultando em defeito na maturação por afinidade dos anticorpos (Imai et al., 2003a). 

Foram descritos três pacientes exibindo SHM normal, embora CSR encontrava-se 

drasticamente prejudicada in vitro e in vivo (Ta et al., 2003). Nos pacientes 
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portadores desta falha, as células B não sofrem CSR in vitro na presença de CD40L 

solúvel, e o sequenciamento do gene CD40 e a expressão da molécula CD40 são 

normais (Durandy et al., 1997). 

A HIGM2 caracteriza-se por linfadenopatia, hiperplasia das células do centro 

germinativo (Revy et al., 2000), infecções piogênicas recidivantes, mas não por 

patógenos oportunistas (Quartier et al., 2004; Cunninghan-Rundles e Ponda, 2005; 

Lougaris et al., 2005) e baixa resposta a protocolos de imunização (Durandy et al., 

2005).  A autoimunidade é observada em 25% dos pacientes. (Quartier et al., 2004; 

Cunninghan-Rundles e Ponda, 2005). A autoimunidade não é relatada em condições 

de HIGM quando SHM e subgrupos de células B de memória são computados como 

normais. Em estudo realizado com 29 pacientes portadores de deficiência de AID 

(Quartier et al., 2004), em cinco casos a tonsilectomia e adenoidectomia preveniram 

o aparecimento de infecções do trato respiratório superior. Dentro deste conceito, 

estudos concluíram que a AID não é somente necessária para a homeostase de 

células B, mas é extremamente importante para a regulação negativa de doenças 

autoimunes (Hase et al., 2008).  

 

1.8.  Uracil-DNA glicosilase (UNG)  

 

Pelo menos quatro diferentes Uracil-DNA Glicosilase (UDGs) foram 

identificados em células de mamíferos. Estes são UNG1/UNG2, SMUG1, TDG e 

MBD4 (Krokan et al., 2000; Takao et al., 2002; Pearl et al., 2000). As mais bem 

estudadas são as UNG1 e UNG2, estas são pertencentes à família das glicosilases 

(Caradonna e Muller-Weeks, 2001).   

O gene UNG contém 07 exons e está localizado no cromossomo 12q23 

(Aasland et al., 1990). Dois diferentes promotores levam a formação de duas 

diferentes isoformas; a UNG1, mitocondrial, ubiquamente expressa; e a UNG2, 

nuclear e expressa em células em proliferação, incluindo linfócitos B que sofrem 

CSR (Durandy et al., 2005). Estas duas isoformas são resultado de splicing 

alternativo utilizando promotores alternativos (Haug et al., 1998). Estas contêm 

diferentes sequências N-terminal, mas os 269 aminoácidos são comuns nas duas 

isoformas. Utilizando Northern blot e dot blot do RNA, foi detectado presença da 

UNG1 em todos os tecidos, tendo nível mais elevado no músculo esquelético, 
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coração, testículos, glândula adrenal e tireoide. A UNG2 teve expressão limitada nos 

tecidos, sendo expressa em testículo, placenta, colon, intestino delgado e timo 

(Haug et al., 1998) . Usando Ugi, um inibidor da UNG, Begum confirmou a 

importância da UNG em RSE. Ugi, no entanto, não inibiu a clivagem de DNA no 

locus da cadeia pesada de imunoglobulinas  durante a RSE. Além disso, os 

mutantes da UNG são incapazes de remover uracila, mas foram capazes de 

resgatar a RSE em células UNG - / -, sugerindo que a UNG tem outras funções 

desconhecidas além da função de remover a uracila, que são fundamentais na etapa 

de reparação de RSE (Begum et al., 2004). 

Análise genética mostrou quatro pacientes com deficiência na UNG, sendo 

duas mutações missense e duas deleções frameshift (Imai et al., 2003). Todas as 

mutações ocorreram dentro do domínio catalítico da proteína UNG. As células 

destes pacientes não foram capazes de fazer RSE após ativação com CD40L 

solúvel e IL-4 (Imai et al., 2003). 

Pacientes com deficiência de UNG apresentam o mesmo fenótipo clínico dos 

deficientes de AID (Revy et al., 2000; Imai et al., 2003b). Em estudo com três 

pacientes com defeitos na UNG, foram observadas características muito 

semelhantes aos portadores da HIGM2, incluindo suscetibilidade a infecções 

bacterianas, hiperplasia linfóide, concentração de IgM sérica aumentada e 

concentrações de IgG e IgA diminuídas (Imai et al., 2003 b). As células B desses 

pacientes foram incapazes de sofrer CSR in vitro após ativação com anticorpos anti-

CD40 ou CD40L solúvel, IL-4 ou IL-10. Transcritos de RNA do AID foram 

encontrados indicando que o bloqueio no CSR não era em consequência da 

sinalização direcionada pela falta da expressão da AID.  Deficiências de CSR 

associadas com alterações parciais no padrão de SHM foram detectadas, o que 

relembra o fenótipo de camundongos deficientes de UNG, embora o defeito de CSR 

em seres humanos seja mais pronunciado (Imai et al., 2003b). 
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1.9. Complexo INO80 

 

O acondicionamento genômico da cromatina eucariótica apresentam barreiras 

que restringem o acesso das enzimas que processam o DNA (Kornberg e Lorch, 

1999; Luger e Richmond, 1998). Para superar essas barreiras, as células possuem 

uma série de multi-proteínas, ATP-dependentes que remodelam a cromatina. Cada 

uma dessas proteínas contém uma subunidade de ATPase da superfamília 

SnF2/SWI2 (Eisen et al., 1995; Peterson, 1996). Os complexos que fazem a 

remodelação da cromatina tem a função de aumentar a mobilidade do nucleossomo 

e estão claramente envolvidos na trascrição. (Armstrong e Emerson, 1998; 

Kadonaga, 1998; Workman e Kingston, 1998). 

 O gene INO80 contém 36 exons, está localizado no locus 15q15.1 e se 

estende por aproximadamente 135kb. A proteína INOC1 é formada de 1556 

aminoácidos, sua massa molecular tem 177kD (Bakshi et al., 2006) e contém sinais 

de localização nuclear N-terminal e C-terminal (Bakshi et al., 2006).  

O complexo INO80 é uma ATPase, membro da família SnF2 de ATPases e 

funciona como um  componente integral de uma multi subunidade responsável pela 

remodelação da cromatina. Os complexos INO80  de levedura e eucariotos são 

superiores e compartilham um núcleo comum com subunidades conservadas, os 

complexos divergiramsubstancialmente durante a evolução e 

adquiriram novas subunidades com aparentemente espécies funções específicas. 

Estudos recentes têm mostrado que o complexo INO80 contribui para uma grande 

variedade de cromatina, dependentes de transações nuclear, incluindo a transcrição, 

reparo do DNA e replicação DNA.  Camundongos Knockout para INO80 mostram 

hipersensibilidade a agentes que causam danos ao DNA, além de defeiros na 

transcrição. Estes resultados indicam que o remodelamento da cromatina 

impulsionado pela ATPase INO80 pode conectar a transcrição com a reparação de 

danos ao DNA. É importante ressaltar que o complexo INO80 foi visto somente em 

modelos experimentais. Isso ocorre, porque ainda não existem pacientes com 

deficiência no complexo INO80.  

Considerando a heterogeneidade clínica e genética dos pacientes portadores 

da HIGM, o estudo genético-molecular é importante para a definição do diagnóstico 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15207721
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15207721
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15207721
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diferencial, delineamento terapeurico, aconselhamento genético e prognóstico dos 

casos. O diagnóstico molecular ainda no início da vida dos pacientes com HIGM é 

de fundamental importância para o adequado tratamento dos portadores desta 

síndrome, diminuindo a taxa de mortalidade e melhorando sua qualidade de vida 

(Érdos et al., 2008). Além disso, a identificação de mecanismos genético-

moleculares defeituosos contribui para o entendimento da resposta imune humana e 

sua suscetibilidade a infecções.  
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3. CONCLUSÃO 

 

 A citometria de fluxo demonstrou ser uma importante técnica na triagem e 

diagnóstico inicial de pacientes com deficiência na molécula CD40.  

 

 As mutações observadas nos genes AICDA, UNG, CD40 e INO80 foram 

heretogêneas. Identificamos uma mutação missense em dois pacientes, duas 

deleções do exon 4 por defeito no mecamismo de splicing, e duas mutações 

missense em heterozigose no gene INO80. Estes dados são de extrema 

importância, porque ainda não foi realizado um estudo genético em pacientes 

brasileiros com AR-HIGM. 

 

 A análise genético-molecular se mostrou de extrema importância, pois 

futuramente será possível um aconselhamento genético nas famílias onde foi 

finalizado o diagnóstico genético, possibilitanto assim uma triagem dos futuros 

recém-nascidos.  

 

 Infelizmente, o fato de existirem poucos pacientes com diagnóstico genético 

confirmado de AR-HIGM, a heterogeneidade genotípica e fenotípica dos mesmos, 

impossibilita a realização da correlação genótipo-fenótipo. Num futuro próximo, com 

o estudo de mais pacientes, este dado poderá ser obtido. 
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